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، مقد أطلقت العرب الصفففففففلز مالل م  :يفيد معنيين في اللغة الحب -
، من ل  (06)على الحب  الشفففغ ، ال،حبة، التعلق، ال وى، الصفففبل ة، (اسففف،لم

الوجد، الكل ، العشق، الجوى، الشوق، الحنين، اللوعة، الود، الغرا ، الُخلة، 
  ...(.ال يل ، الوله

 

ِه } :قلل هللا تعللى :حب هللا - ل ِللَّ ُد ًُّبل ِذيَن آَمُنوا َأشفففَ ، [501 :البقرة] {َمالَّ
وا» :مقلل رسفففول هللا  فففلى هللا عليه مسفففل   من َيْغذوكم لما هللا أِحبُّ

  .[الترمذي] «نعمه
 منُيؤ ال» :عليه الصالة مالسال  قلل :لسالمعليه الصالة واحب رسول هللا  -

كم ُُ ى أحد ُِ ِ  والدُ  ِمْن  إليده أحدبَّ  أكوَن  حتَّ اس وول  «أجمعين والنَّ

  .[متفق عليه]
 ما» :قلل رسففففول هللا  ففففلى هللا عليه مسففففل  :الحب بين المؤمنين -
ي البخلر] «لصاحبه حبا   أشُهما :أفضلهما كان إال هللا، في اثنان تحاب

 .[في األدب ال،فرد
ةم } :قففلل هللا تعففللى :الحددب بين اواوا  - ةم َمَرًَّ،ففَ َ  َ َيَنُكَ  َمَودَّ  {َمَجعففَ

 .[متفق عليه] «إني ُرِاْقُت حبها» :عليه الصالة مالسال  قلل، م[15 :الرم ]
ل َمِ لَلَواِلَدَينِ } :قلل هللا تعللى :الحب للوالُين -  .[38 :البقرة] {ِإًََّسلنم
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، ممعه ا ن له، عليهه الصههههههالة والسههههههالمجفلز رجف  إلى النبي  :الحدب لووال  -
ك رسول هللا، أًّب يل :فقلل «؟أتحبه» :عليه الصالة مالسال فقلل له النبي 
  .[أًّ،د مالنسلئي] ..هللا ك،ل أًّبه

 

 
قلٍض شرعي في قل  فقد مل يطلبه األزماج مال مجلت،  في مقدمةهو 

 ،(ملئتي زمج، مملئتي زمجة) ش،لت ملئتي أسرة استبلنة  إجراز  لد عر ي
 :هت،ل   للبيت، مثلني مل يريدهاال :من زمجته أن أمل مل يريده ال مجظ رت أ

االًّترا  ال،تبلدل، أمل آخر مل  :العلطفة مإظ لر ال،شلعر، مثللث مل يريده
 .ف و ال،لل :يريده
 :تحّ،  ال،سؤملية، مثلني مل تريده :من زمج ل أن أمل مل تريده ال مجةم

ف و  :االًّترا  ال،تبلدل، مأمل آخر مل يريده :الشعور  لألمن، مثللث مل تريده
 .توفير الطعل 

 

 
  :ومن االهتمام

ِإذا اسفففتقبله  عليه الصفففالة مالسفففال كلن النبي  :اإلقبال على اآلخر (5
مإذا خلطبه رجٌ   ،ًّتى ين َ الرج  يَده الرج  فصففففلفحه ال ينِ َ يَده من يده

 [مأ و دامد الترمذي] .الَتَفَت إليه ج،يعلم 
متأّنفلم  ميتحدث مع   على النلس  تجد  عضف   يسفل   :له التواضد  (1

 !فتراه م،قوتلم ثقيالم  ،متعلليلم 
فللتوا   البصري مع اآلخر دلي  االهت،ل  له، مااللتفلت  :النظر إليه (8

 .ل،ل يقول
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تظ ر في العلل  اليو  مدارس لتعلي   :حسن االستماع لما يقول (4
؟   فن االست،لَ، كي  تست،ع إلى اآلخرين؟ مكي  تكون مست،علم نلجحلم

 ممواق  أملكن مأشخلصفلإلنسلن ينفر من  :وشدصصه رأيه احترام (5
   .أم م َت،لم له نفسه مرأيه في ل محترملم  ال يجد

 (.اإلًّسلن عبد اإلنسلن) :قي  مقد :إليه واإلحسان إكرامه (0
له :االهتمام بما يهتم له (7  ،م،ل ُيفرًّه أم ُيح نه، م،ل يخيفه أم يؤم 

ليغتن، ففل، أم فر فففففففة إلى لتففذكير اآلخر  ،وعففد ي ،ففه، أم تنبي ففه فبففلدر 
 ..بلدرة لالتصلل  ه مالتوا   معه ك  ًّينال،

 
الحب في القلب، مال،ودة في الع، ، مالرًّ،ة لغة اإلنسففلن مع اإلنسففلن 

  .ًّتى عند غيلب الحب مال،ودة
،  ،ل يحب في غيبته حبمن تُ إرسففلل رسففلئ  ال،ودة  ذكر  ومن المو ة 

هذا الكال  عندمل يصفففله يدغدب ًّبه لك  مالثنلز على سفففلوكه أم شفففخصفففه،
  .ميرسخ ثقته  ك
أم - إظ ففلر التوافق في ال،شفففففففلعر،  ففأن تظ ر ل خر ًّبففك ومن المو ة

 ...أم الريلضلت ل،ل يحب من األشخلص مال،واق  مال وايلت -اًّترامك
الغيرة على مل ينفع اآلخر، مالحرص على مصلحته، مدفع مل  ومن المو ة

 .يضره
مراعففلة الففذمق ماألدب مع اآلخر، مالت ا  الحففدمد، معففد  ومن المو ة 

  ..التطف  على الخصو يلت
اإلعفذار ماالعتفذار، مالت،ففلس العفذر  عفد العففذر لى قفلز على  من المو ةو

 ..الحب مالود
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نمثنلز على  ،أم خطأ خطرل متنبيٍه متقدي  دع ، لقضففففففلز ًّلجة،  ، الحسففففففَ

  ...الج،ي  مشكر على
لدعوة إلى طعل ، أم طلب مشلركة في منلسبة ج،يلة، أم زيلرة ل،ن ن ل 

  ...ه مل يضره أم يسُره 
 تها وا» :عليه الصهههههالة والسهههههالمقلل رسفففففول هللا ل دية ملدية أم معنوية، 

وا، ُر َوَحرَ  ُتذِهب الهُية فإن تحابُّ  مًّرم ،[مالبي قي الترمذي] «الصدددددَّ
  .العدامة مقي  مالغيظ، الحقد مقي  ممسلمسه، غُشه :الصدر

 لك يصّفي» :-ميرمى موقوفلم على ع،ر- عليه الصالة والسالمقلل رسفول هللا 
 بأحب تُعو  وأن ،لقيته إذا بدالسددددددالم تبدُأ  أن :ثالث أخيدك و 

   [الحلك  مالطبراني]  «المجلس في له توس  وأن، إليه اوسماء

 
ع،  فللنلس تنفر م،ن يحلمل إظ لر شفففيز ليي فيه، ال تتكلَّ  مال تتصفففنَّ

، ف مال تحلمل ان تظ ر كن ك،ل أنت، مترتفل  ل،ن يكون مع فل عفويفلم تلقلئيلم
 . غير مل أنت عليه

 
 رضي هللا عنه،ر رمي أن رجالم جلز سيدنل عم ،(ال،داراة نص  العق ) :قي 

ينتظر خرمجه،  رضففففففي هللا عنهيشففففففكو ُخُلَق زمجتفه، فوق  على  لب ع،ر 
فسففف،ع امرأة ع،ر تسفففتطي  عليه  لسفففلن ل متخل ففف،ه، مع،ر سفففلكت ال يرد 

مع شففففففدته -إَن كفلن هذا ًّلل ع،ر  :علي فل، ففلنصففففففرر الرجف  راجعفلم مقفلل
 ، فرآهرضي هللا عنهفخرج ع،ر فكي  ًّللي؟  -م ال ته، مهو أمير ال،ؤمنين
لم عن  فل فه، فنفلداه مقفلل ال،ؤمنين،  أمير يل :مفل ًّلجتك يل رج ؟ فقلل :موليفَّ

، فسففف،عُت  زمجتك جئُت أشفففكو إليك سفففوز ُخُلق امرأتي ماسفففتطللت ل عليَّ
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إذا كلن ًّلل أمير ال،ؤمنين مع زمجته، فكي  ًّللي؟  :فرجعت مقلتكفذلك، 
إن ل  :يل أخي، إني اًّت،لُت ل لحقوق ل ل عليَّ  :رضففففففي هللا عنفهفقفلل ع،ر 

عة لولدي، م للة لثيل ي، ُمرضفففِ ليي ذلك طّبلخة لطعلمي، خّبلزة لخب ي، غسفففَّ
لل فق .كله  واجب علي ل، ميسكن قلبي   ل عن الحرا ، فأنل اًّت،لت ل لذلك

فلًّتِ،ل ل  :رضي هللا عنهقلل ع،ر  !!يل أمير ال،ؤمنين، مكذلك زمجتي :الرج 
  .(1)ةيل أخي، فإن،ل هي مدة يسير

 
 تسففريحة شففعر ،  تقلي  ،  رائحة جسففد  مف،ك، منظلفته  ج،لل لبلسففك

  ...ظلفر أ

 
تنل ا تسلمت  ، مك  من ًّبيب فقدنله مل تذكرنل منه من أشخلص أسرَ ك  

 !إال ا تسلمته التي كلنت  عد فقده تختصر مسيرة الحب معه
ة  أيسففففر ) :قي  في اال تسففففلمة ُب مودَّ َكُ  عدامة  أرخص مؤمنة، مَكسففففَ

 (.مبذمل
ُمَك » :فاالبتسامة صُقة قة أخيك وجه في َتَبسُّ َُ  [الترمذي] .«َص
 نم تحِقرنَّ  ال» :عليه الصفالة مالسال قلل النبي  :واالبتسدامة معرو 

  [مسل ] «َطْلق بوجه   أخاك تلقى أن ولو شيئا   المعرو 
 :-رضي هللا عن ل-ُسِئلت السيدة علئشة مقد  :نبوية نةواالبتسدامة سدُ 

اما  ) : يته، فقللتفي  عليه الصهههههالة والسهههههالمكي  كلن رسفففففول هللا  كان بسدددددَّ
اكا     [ا ن عسلكر] .(ضحَّ

                                                           
1
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 .مترك   عرضة للخطأ مالظل  ين النلس،  ةللظنون مالشكو  ت رَ الريبف

 
، عطلز ال استجدازم إعالن الحب مإظ لر ال،شلعر قوة اًّترا   ،ليي ضعفلم

كم أحددبَّ  إذا» :حففديففثالجففلز في  فففأظِ ر ًّبففك، ال انكسفففففففلر، ُُ  أخددا  أحدد
 [مالطبراني البخلري في األدب ال،فرد،] .«فلُيعِلمه

 ل،سة الحب،  لل،واق ، مقد يكون قد يكون اإلعال   للكال ، مقد يكون 
  ...أم  س،ة الحب

إذا سففففففلز  أمر أم أزعجك موق  فبلدر إلى اًّترا   :على الج فة ال،قل لة
  .مشلعر ، أفصح ع،ل  داخلك  أدب ملط ، لتبقى مع النلس مرتلًّلم 

 
ِذينَ  ِإنَّ } :قلل هللا تعللى لِلَحلِت  َمَعِ،ُلوا آَمُنوا الَّ َيَجَع ُ  الصففَّ ًََّ،نُ  َلُ ُ   سففَ  الرَّ

ا  .[60 :مري ] {ُمدل
 هللا إن :جبريل نا ى عبُا   هللا أحب إذا» :عليه الصههالة والسههالميقول النبي 

ه، فالنا   يحب ه فأحبَّ  إن :السددماء أهل في جبريل فينا ى جبريل، فيحبُّ
و ، فالنا   يحب هللا ه فأحبُّ ء، ثم يوض  له القبول في السما أهل فيحبُّ

 .[متفق عليه] «اورض

 


